
 
 

 
 ދަރަނ ގެ ރެކޯޑާއި، ކުށުގެ ރެކޯޑް ސާފުކުރުން  ގެ މ ހާ ކުރިމަތިލާ ގެ އިންތިޚާބަށް ގެ އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓ  ބާ ކައުންސިލދިވެހިރާއްޖޭގެ 

 

 ފަހު ދަންނަވަމެވެ.ވެދުން ސަލާމަށް

 ނަންބަރު ޤާނޫނުބޭނުންވާތީ، އަޅުގަނޑަކީ،  ގެ އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލާންކޮމިޓީ އެގްޒެކެޓިވް ކައުންސިލުގެ ބާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ  

ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޙާލަތުން ކުރެ ޙާލަތެއްގައިވާ މީހެއްކަން ނުވަތަ ނޫންކަން  މާއްދާގައިި ވަނަ 8 ގެ( ޤާނޫނު ފަންނުގެ ޤާނޫނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ) 2019/5

 ކަށަވަރުކޮށްދެއްވުން އެދެމެވެ.

 2019ޖުލައި     ތާރ ޚް:  
 ސޮއި: 

 :ނަން

 އެޑްރެސް:ދާއިމ  

  :އައިޑެންޓިޓ  ކާޑު ނަންބަރު 
 ނެވެ. ޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނުން މިބައި ފުރިހަމަ ކުރާނ ، ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑ  

މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ ރެކޯޑްތައް  ޓާއި، ޑްރަގް ކޯޓުގެ އިތުރުން ރަށްރަށުގެސިވިލް ކޯޓާއި، ފެމިލ  ކޯ ކުރިމިނަލް ކޯޓާއި، މިބައި ފުރިހަމަކުރާނ 
 ބެލުމަށްފަހުއެވެ.

 އާއެކޭ/ނޫނެކޭ  ތަފްޞ ލް 

 ތްތެރިކަމާމެދު ސުވާލު އުފެދޭ ފަދަ މައްސަލައެއްޙަޤާނޫނ  ދާއިރާގައި ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތުގެ ތެރޭގައި އެމ ހެއްގެ ނަޒާ
 ސާބިތުވެފައިވާ މ ހެއްކަން ނުވަތަ ނޫންކަން 

 

  ން ނުވަތަ ނޫންކަން ބަނގުރޫޓުވެފައިވާ މ ހެއްކަޤާނޫނ  ގޮތުން 
  ކަން ނުވަތަ ނޫންކަން ޖިނާޔަތުގެ ކުށެއް ސާބިތުވެފައިވާ މ ހެއް

ނޑު  ވެރިޔެއްގެ ނަން   ތާރ ޚް  މަޤާމު ސޮއި އަދި ތައްގަ

    

 ނެވެ.އިން  ރވިސަސް މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަ މިބައި ފުރިހަމަ ކުރާނ  

 
 
 
 
 

 އާއެކޭ/ނޫނެކޭ  ތަފްޞ ލް 

  ކަން ނުވަތަ ނޫންކަން ޖިނާޔަތުގެ ކުށެއް ސާބިތުވެފައިވާ މ ހެއް
ނޑު  ވެރިޔެއްގެ ނަން   ތާރ ޚް  މަޤާމު ސޮއި އަދި ތައްގަ

    



 
 

 
 

 ދަރަނ ގެ ރެކޯޑާއި، ކުށުގެ ރެކޯޑް ސާފުކުރުން  ގެ މ ހާ ކުރިމަތިލާ ގެ އިންތިޚާބަށް ގެ އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓ  ބާ ކައުންސިލު  ދިވެހިރާއްޖޭގެ 
 

 

 ފަހު ދަންނަވަމެވެ.ވެދުން ސަލާމަށް

 ނަންބަރު ޤާނޫނުބޭނުންވާތީ، އަޅުގަނޑަކީ،  ގެ އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލާންކޮމިޓީ އެގްޒެކެޓިވް ގެކައުންސިލު ބާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ  

ޙާލަތެއްގައިވާ މީހެއްކަން ނުވަތަ ނޫންކަން ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޙާލަތުން ކުރެ  މާއްދާގައިި ވަނަ 8 ގެ( ޤާނޫނު ފަންނުގެ ޤާނޫނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ) 2019/5

 ކަށަވަރުކޮށްދެއްވުން އެދެމެވެ.

 2019ޖުލައި  ތާރ ޚް:  
 ސޮއި: 

 :ނަން

 އެޑްރެސް:ދާއިމ  

  :އައިޑެންޓިޓ  ކާޑު ނަންބަރު 
 މިބައި ފުރިހަމަ ކުރާނ ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރ މް ކޯޓުންނެވެ. 

 އާއެކޭ/ނޫނެކޭ  ތަފްޞ ލް 

 ތްތެރިކަމާމެދު ސުވާލު އުފެދޭ ފަދަ މައްސަލައެއްޙަދާއިރާގައި ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތުގެ ތެރޭގައި އެމ ހެއްގެ ނަޒާޤާނޫނ  
 ސާބިތުވެފައިވާ މ ހެއްކަން ނުވަތަ ނޫންކަން 

 

  ން ނުވަތަ ނޫންކަން ޤާނޫނ  ގޮތުން ބަނގުރޫޓުވެފައިވާ މ ހެއްކަ
  ނުވަތަ ނޫންކަން  ކަންޖިނާޔަތުގެ ކުށެއް ސާބިތުވެފައިވާ މ ހެއް

ނޑު  ވެރިޔެއްގެ ނަން   ތާރ ޚް  މަޤާމު ސޮއި އަދި ތައްގަ

    

 

 

 ނެވެ.މިބައި ފުރިހަމަ ކުރާނ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުން 

 
 

 އޮތް/ނެތް  ތަފްޞ ލް 

ސާބިތުވެފައިވާ  މައްސަލައެއްތްތެރިކަމާމެދު ސުވާލު އުފެދޭ ފަދަ ޙަޤާނޫނ  ދާއިރާގައި ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތުގެ ތެރޭގައި އެމ ހެއްގެ ނަޒާ
 މ ހެއްކަން ނުވަތަ ނޫންކަން 

 

  ން ނުވަތަ ނޫންކަން ޤާނޫނ  ގޮތުން ބަނގުރޫޓުވެފައިވާ މ ހެއްކަ
  ކަން ނުވަތަ ނޫންކަން ޖިނާޔަތުގެ ކުށެއް ސާބިތުވެފައިވާ މ ހެއް

ނޑު  ވެރިޔެއްގެ ނަން   ތާރ ޚް  މަޤާމު ސޮއި އަދި ތައްގަ
    


